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,TABLE 16. SURVIVAL RATE FOR BUSINESSES BORN IN 2019, 2019שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת . 16לוח 

 BY INDUSTRY                                    לפי ענף כלכלי

2019
עסקים

 -(1)פעילים

סך הכל

-ActiveIndustryDiviענף כלכליענף סדר

Sec-ראשיbusinesses(1) -sion

tionTotal

אחוזיםמספרים מוחלטיםאחוזיםסך הכל

TotalPercent-AbsolutePercent-

agesNumberages

88.7Total   8.445,549   51,344   613,027סך הכל 

A04-0192.1   4.5622   675   15,052ייעור ודיג, חקלאותAgriculture, forestry and fishing01-04

B-C34-0588.4   4.4903   1,022   23,289כרייה וחציבה, תעשייהManufacturing, mining and quarrying05-34

D-E39-35אספקת חשמל ומים,Electricity and water supply, 35-39

sewerage and waste management  94.0   8.4126   134   1,592  שירותי ביוב וטיפול בפסולת

F43-4188.6   9.85,962   6,732   68,694בינויConstruction41-43

G47-45מסחר סיטוני וקמעוניWholesale and retail trade45-47

and repair of motor vehicles  87.4   8.36,907   7,904   95,618  ותיקון כלי רכב מנועיים 

H53-49אחסנה, שירותי תחבורה,Transportation, storage, 49-53

postal and courier activities  89.9   9.33,396   3,777   40,777  דואר ובלדרות

I56-5586.0   13.12,911   3,386   25,849שירותי אירוח ואוכלAccommodation and food service activities55-56

J63-5889.9   9.72,099   2,335   24,064מידע ותקשורתInformation and communications58-63

K66-6493.4   6.91,017   1,089   15,772שירותים פיננסיים ושירותי ביטוחFinancial and insurance activities64-66

L6883.9   8.32,727   3,249   39,209ן"פעילויות בנדלReal estate activities68

M75-69שירותים מקצועיים ,Professional, scientific 69-75

and technical activities  91.1   8.59,435   10,354   121,688  מדעיים וטכניים 

N82-77 שירותי ניהולAdministrative 77-82

and support service activities  86.5   9.61,848   2,137   22,297  ותמיכה

P8589.4   7.21,409   1,576   21,782חינוךEducation85

Q88-8690.1   6.82,954   3,277   48,397רווחה וסעד, שירותי בריאותHuman health and social work activities86-88

R93-9088.3   7.01,395   1,579   22,667בידור ופנאי, אמנותArts, entertainment and recreation90-93

S96-9486.8   8.11,838   2,118   26,280שירותים אחריםOther service activities94-96

Businesses classified in industries 83-84 (Local, public and defence administration and (1):מאוכלוסיית העסקים הפעילים הוסרו עסקים המסווגים בענפים הכלכליים הבאים (1)

social security), 97-98 (Households as employers), and 99 (Extraterritorial organizations and     (משקי בית כמעסיקים) 98-97, (ציבורי וביטחון וביטוח לאומי, מינהל מקומי) 84-83      

bodies), were not included in the business birth or death population, in accordance with Eurostat     ענפים אלה לא נכללו בחישוב לידות עסקים . (מדינתיים-ארגונים וגופים חוץ) 99-      ו

.OECD.     and OECD definitions. Therefore, they were also deducted from the active businesses population- והEurostat-בהתאם להגדרות ה,       ומיתות עסקים

that survived

one year

לידות עסקים

Business births

עסקים ששרדו

שנה אחת 
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